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Purpose/aim: The purpose of the work was to produce a comparing study of two 
Swedish teenage films from different periods of time, 1970 and 2005. 
An analysis was to be made of how love between teenagers as well as 
the heterosexual relationship in general was depicted in each of the 
films and further investigate the gender construction in both films.

Material/method: With the intention of narrowing down the complexity and make the 
evaluation more lucid 5 scenes from each film were used for 
comparison, these were chosen through the Anglo Saxon 
dramaturgy. To make the scenes more comparable 4 factors were 
used for analysis in each scene, these were: clothes, recreational 
activities, behaviour and environment. Beside the above given 
factors the heterosexual relationship were analysed and compared in 
each of the scenes through the theory of dominance in dialogue.

Main results: The gender construction occurs obliviously in the older film from 1970 
while taking place in a more conscious way in the film from 2005. 
Further on the heterosexual relationship is perpetually depicted in the 
70’s film with a submissive girl and predominant boy, the same 
dominance is easily seen in the more recent film but with a higher rate 
of equality as the girl is portrayed as the dominant character in almost 
half of all scenes. A general note for the comparison of the two films is 
that a consciousness of gender construction does not lead to a direct 
elimination of these.

Keywords: Teenage movie, post-modern feminism, gender construction, heterosexual 
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Sammanfattning

Svensk ungdomsfilm har de senaste 35 åren vuxit som genre på mediemarknaden i 
Sverige. Merparten av dessa filmer skildrar vardagslivet för ungdomar i dagens samhälle 
och allt som oftast förekommer en skildring av en relation mellan kille och tjej. Två 
filmer som följer detta tema är “En kärlekshistoria” och “Sandor slash Ida”. Något som 
dock skiljer de åt är att “En kärlekshistoria” är producerad 35 år tidigare än “Sandor 
slash Ida”. En jämförelse av de två filmernas genuskonstruktioner och de respektive 
skildringarna av det heterosexuella förhållandet kan ge en överblick av hur debatten 
kring dessa fenomen anammats av medieplattformen svensk ungdomsfilm.

Jämförelsen mellan de två filmerna har gjorts utifrån fem utvalda scener ur respektive 
film. Scenurvalet är gjort utifrån den anglosaxiska filmdramaturgin som delar in 
berättelser i fem huvuddelar; anslag, fördjupning, klimax, lösning och avslutning. Dessa 
scener har sedan analyserats utifrån två analysscheman. Det ena behandlar de fyra 
attributen miljö, fritidsintressen, kläder och beteende som alla är valda utifrån den 
postfeministiska teorin. Det andra analysschemat består av fyra olika typer av 
dominansteorier som kan förekomma i ideologiska diskurser; kvantitativ, innehållslig, 
interaktionell eller strategisk dominans och analysen utgår ifrån huruvida om, och i så 
fall vilken av dem som skönjas i skildringen av det heterosexuella förhållandet i 
respektive film.

Utvecklingen kring genuskonstruktioner på den svenska ungdomsfilmsmarknaden 
utifrån denna forskningsstudies resultat är att det idag finns en större medvetenhet om
de genuskonstruktioner man sänder ut till publiken än vad det förekom för 35 år sedan. 
Denna medvetenhet kan dock uppvisas på ett övertydligt sätt och bidrar därmed till 
motsatt effekt. I scener ur “Sandor slash Ida” understryks killens intresse för balettdans 
som något anmärkningsvärt och historien kretsar kring detta i stor utsträckning. Därmed 
blir hans fritidsintresse offer för diskussioner och reaktioner som bekräftar killens 
avvikelse från genusnormer. I “En kärlekshistoria” påvisas ingen direkt medvetenhet 
vad gäller genuskonstruktioner. Detta bidrar till att killen och tjejen tilldelas stereotypa 
roller men även att de skildras lika varandra utan någon baktanke om att det kan vara ett 
inlägg i genusdebatten. Att medvetet sända ut signaler om genuskonstruktioner i en 
långfilm kan dels bidra till, men även stjälpa ifrågasättanden av stereotypa bilder av 
killar och tjejer. Detta medvetande finns i mycket högre utsträckning i dagens 
producerade ungdomsfilmer än i de äldre producerade filmerna inom samma genre. 
Utvecklingen är således att medvetenheten idag på ungdomsfilmsmarknaden är högre 
men själva genuskonstruktionerna förekommer, direkt eller indirekt, i lika hög 
utsträckning idag som för 35 år sedan.

Skildring av det heterosexuella förhållandet har utvecklats i ungdomsfilmer från att 
killen dominerar över en passiv och neutral tjej till att killen och tjejen dominerar över 
varandra i olika situationer fast i lika hög utsträckning. Kamp mellan kille och tjej inom 
ett heterosexuellt förhållande är således vanligare förekommande i ungdomsfilmer 
producerade idag medan de parterna i högre utsträckning uppvisar jämlikhet genom 
antal dominanssituationer än vad de gjorde inom samma genre för 35 år sedan. 
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1. Inledning

Hanar och honor är två sorters individer som inom en art skiljer sig åt ifråga om 
reproduktionen, och de kan endast definieras i förhållande till varandra. Men man måste till att 
börja med notera att innebörden av denna uppdelning av arterna i två kön inte är självklar.1

Barn blir i dagens samhälle födda in i ett system av regler och normer för hur de i 
egenskap av killar eller tjejer ska bete sig, klä sig och vilka intressen de ska ägna sig åt. 
Dessa regler, som kallas genuskonstruktioner, genomsyras av samhällets alla skikt, från 
den personliga sfären till politiska beslut. Ovanstående citat är hämtat ur Simone de 
Beauvoirs bok Det andra könet. De Beauvoir räknas som en av de första författare som 
på allvar ifrågasatte de givna genusroller varje född individ tilldelas från den dagen hon 
föds. Trots att boken är skriven för 58 år sedan är frågan mer aktuell än någonsin.

Svensk ungdomsfilm är en genre som har vuxit de senaste 35 åren. Genuskonstruktioner 
och skildring av det heterosexuella förhållandet är något som på ett eller annat vis 
förekommer i majoriteten av dessa filmer. Målgruppen är ungdomar som befinner sig i 
den perioden av sitt liv då man i allmänhet funderar mest över sin egen identitet och 
bildningen av denna. Det bidrar till att ungdomsfilm är ett intressant analysobjekt vad 
gäller genuskonstruktioner och skildring av det heterosexuella förhållandet då 
mediemarknaden för svensk ungdomsfilm växer och filmerna ses av många tonåringar 
idag. 

1.1 Syfte/Problemformulering

”En kärlekshistoria” som hade premiär 1970 räknas som Sveriges första film riktad till 
ungdomar. ”Sandor slash Ida” som kom ut på bio 2005 fick mycket uppmärksamhet och 
sågs av många biobesökare under samma år. Dessa två filmer kretsar båda kring temat 
tonårskärlek mellan en pojke och en flicka. Medier blir ofta beskyllda för att förstärka 
och reproducera gamla genusroller som killar och tjejer blir tilldelade redan i 
barndomen. Mönster och beteenden som signalerar ”kvinnligt” och ”manligt” 
förekommer i reklam, i tidningar, på TV och även i filmer. ”En kärlekshistoria” 
producerades 35 år tidigare än ”Sandor slash Ida” och sedan dess har 
ungdomsfilmsgenren vuxit och bildat en egen marknad. Den stora frågan i min 
forskningsstudie är om ungdomsfilmer anammat den ökade diskussionen kring 
genuskonstruktioner och den stereotypa skildringen av det heterosexuella förhållandet. 
Ifrågasätter de nyare filmerna i större utsträckning genus- och förhållandenormer idag än 
vad äldre ungdomsfilmer gör eller reproducerar de stereotypa bilder av hur killar och 
tjejer ska vara?

                                                
1 Sid. 41 de Beauvoir Simone, Det andra könet, Norstedts, Stockholm: 2002 (första upplaga:1949)
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1.2 Begrepp

Nedan följer en redovisning av begrepp som kommer att genomsyra denna uppsats. 
Samtliga ord är värdeladdade eftersom det förekommer olika definitioner och tolkningar
av dem. Min utgångspunkt är den utvalda litteratur som ligger till grund för min uppsats. 
Begreppsredovisningen syftar till att förenkla för läsaren samt klargöra min 
forskningsstudies utgångspunkt.

1.2.1 Genus och kön

Ordet genus betyder ”produktion”. Idag innebär genus den kulturella distinktionen 
mellan män och kvinnor som från början skapats utifrån de biologiska skillnaderna dem 
emellan. 2 Genus är således det sociala könet; de kulturellt och socialt skapta regler för 
hur män och kvinnor ska se ut, bete sig och föra sig. 

Kön är beteckningen på det biologiska könet, det vill säga de kroppsliga skillnaderna 
mellan män och kvinnor. Diskussioner kring kön och genus som åtskiljda fenomen, 
sammankopplade faktorer eller om de två begreppen har samma innebörd pågår ständigt 
inom genus- och biologiforskning.

1.2.2 Feminism

Feminism är en ideologi som belyser kvinnors underordning gentemot män inom 
politiska, kulturella, sociala och personliga sfärer i samhället. Med denna medvetenhet 
har feminismen som mål att förändra dessa underordningsmönster genom ifrågasättning, 
politiska beslut och agerande i samhället. Feminism som ideologi rymmer en rad olika 
grenar vars syn på samhället, genus och det heterosexuella förhållandet skiljer sig åt. 3

1.2.3 Det heterosexuella förhållandet

Det heterosexuella förhållandet är en kärleksrelation mellan en kvinna och en man. Det 
heterosexuella förhållandet framställs idag som det mest naturliga och den vanligast 
förekommande relationen i samhället. Ordet naturligt förutsätter att det heterosexuella
förhållandet i sig utgör en gränsdragning som skapats av naturen, oberoende av 
mänsklig inblandning. 4 Det heterosexuella förhållandet har dock ifrågasatts inom 
feminismforskning eftersom genus klassas som konstruerat. Om genus är skapat utifrån 
sociala och kulturella normer måste även relationen mellan kategorierna ”män” och 
”kvinnor” präglas av normer. Utgångspunkten är att det heterosexuella förhållandet är 
norm i dagens samhälle som präglas av de genuskonstruktioner som syns på andra 
kulturella plan. 

1.3 Forskningsfrågor

 Den övergripande frågan i denna uppsats är; har genuskonstruktion och 
skildringen av det heterosexuella förhållandet förändrats inom genren svensk 
ungdomsfilm sedan 1970?

                                                
2 Sid. 8 Connell R.W, Gender, Polity, Cambridge: 2002
3 sid. 7-8 Freedman Jane Feminism- en introduktion, Liber, Lund: 2003
4 sid. 7 Lundahl Pia, Doktorsavhandlingen Intimitetens villkor Öppen samling, Lund: 2001
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 Filmerna ”En kärlekshistoria” och ”Sandor slash Ida” kretsar kring en ung tjej 
och en ung kille som står på tröskeln till vuxenvärlden och är således inne i att 
bygga upp sina identiteter. En stor del av identitetsbyggandet består av hur man 
förhåller sig till media och deras genuskonstruktioner. Finns det några likheter 
och skillnader mellan de två filmerna vad gäller genuskonstruktioner?

 Båda filmerna kretsar kring en ung tjej och en ung kille som blir förälskade i 
varandra. Många menar att media sätter dagordningen för vad som sedan blir 
normgivande. På vilka sätt  liknar filmerna varandra vad gäller skildring av det 
heterosexuella förhållandet? Hur skiljer sig de två filmerna sig åt vad gäller 
detta? Hur ser utvecklingen inom svensk ungdomsfilm ut vad gäller att skildra 
det heterosexuella förhållandet?

1.4 Avgränsningar

”En kärlekshistoria” från 1970 räknas som Sveriges första ungdomsfilm och den var, 
och är fortfarande, mycket populär och omtalad. Regissören Roy Andersson säger själv 
att han försökt göra en så verklighetsförankrad film för ungdomar som möjligt och som 
även speglar den tidens rådande samhällsklimat. 5 ”Sandor slash Ida” kom upp på 
biografer 2005 och blev uppmärksammad som en av många svenska ungdomsfilmer, 
som ju blivit en egen genre inom svensk filmindustri. 

Det är omöjligt att särskilja genuskonstruktioner och skildring av det heterosexuella 
förhållandet utan att ta hänsyn till de kringliggande faktorer som de skapas och utspelas 
i. De två filmerna ”En kärlekshistoria” och ”Sandor slash Ida” kretsar båda kring ett par 
i tonåren. Förutom tidssskillnaden på 35 år finns många gemensamma nämnare i de två 
utvalda filmerna. De respektive huvudkaraktärerna befinner sig i samma ålder, samtliga 
huvudkaraktärer bor i storstäder, de tillhör i stort sett samma samhällsklasser och deras 
berättelser utspelar sig i det svenska samhället.  Dessa kulturella, sociala och 
ekonomiska omständigheter anser jag vara avgörande för att de bägge filmerna utgår 
ifrån samma kringliggande faktorer och således är jämförbara.

När man studerar genuskonstruktioner och skildring av det heterosexuella förhållandet 
utgår många forskare från feminism som ideologi. Feminism ifrågasätter kvinnors och 
mäns kulturella och sociala positioner samt vill också förändra dem. Jag anser, utifrån 
detta, att min utgångspunkt från feminism är motiverad eftersom ideologin är allmänt 
vedertagen och dessutom fokuserad på just de frågeställningar jag ämnar svara på. Den 
postmoderna feminismen är den senaste grenen inom feminism och dess fokus ligger på 
identitetsbyggnad och den subjektiva individen. Dessa faktorer, i kombination med just 
den feminismskolans relevans i mina utvalda frågeställningar, har avgjort mitt val av 
postmodern feminism som min teoretiska utgångspunkt. 

1.5 Disposition

I syfte att ge en överblick över uppsatsen samt bringa förståelse för läsaren hur
uppsatsen är uppbyggd följer en kortare presentation av de olika delarna. Kapitel 2 ger 
en kort bakgrund av svensk ungdomsfilm som genre, en överblick av de två utvalda 
filmerna samt en kortare redovisning av tidigare forskningsstudier som är relevanta för 

                                                
5 Extramaterial från DVD ”En kärlekshistoria” , intervju med Roy Andersson 1970
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denna uppsats.  I kapitel 3 redovisas de teorier som legat till grund för mitt arbete; den 
anglosaxiska filmdramaturgin, feminism och redovisning av tre olika skolor inom den 
ideologin samt teorin kring den ideologiska diskursen i kombination med en modell 
över fyra olika sätt att dominera över en annan part i en dialog.  Kapitel 4 består av 
metodbeskrivningar. Där redovisar och motiverar jag min metod att välja ut scener för 
analys, hur jag skapar analysschemat för genuskonstruktioner och analysschemat för 
skildring av det heterosexuella förhållandet. I kapitel 5 kommer en redovisning av mitt 
empirimaterial, som består av kortare beskrivningar av de fem scener jag valt ut från 
respektive film. Därefter följer kapitel 6 med en kortfattad presentation av de
analyserade scenerna med utgångspunkt i de analysscheman jag använt mig av för att 
besvara forskningsfrågorna och slutligen, i kapitel 7, redovisas resultat och analys av 
dessa.



10

2. Bakgrund

Nedan följer en kortare redovisning av de bakgrundsfakta som rör svensk ungdomsfilm i 
allmänhet samt bakgrunden till de två respektive filmerna. Avslutningsvis så redovisas 
forskning som tidigare berört samma ämne. 

2.1 Svensk ungdomsfilm

Svenska långfilmer får samtliga produktionsstöd som distribueras av Svenska 
Filminstitutet, förkortat SFI. Det nya avtalet som behandlar uppdelning av det 
ekonomiska stödet började gälla från och med 2006 och innebär att 10 procent av de 
bidragen som delas ut varje år ska gå direkt till barn- och ungdomsfilmer. 6

2.2 “En kärlekshistoria”

”En kärlekshistoria” är regissören Roy Anderssons första långfilmsproduktion. Den 
hade biopremiär i Sverige den 24 april 1970 och fick ta emot fyra priser på Berlins 
filmfestival samma år. 7 ”En Kärlekshistoria” kretsar kring de två fjortonåringarna Per 
och Annika. De bor båda i Stockholm och möter varandra på olika platser i staden. De 
blir snabbt förälskade i varandra men deras omgivning präglas av familjeproblem, 
vänners ogillande och deras personliga tvivel. Filmen utspelar sig i början av 1970-talet 
då filmen är gjord.

2.3 “Sandor slash Ida”

”Sandor slash Ida” är baserad på en bok skriven av Sara Kadefors. Filmen är regisserad 
av Henrik Georgsson och hade premiär i Sverige den 4 februari 2005. 8 Filmen ”Sandor 
slash Ida” handlar om Sandor, som bor i Göteborg och dansar balett och Ida, som bor i 
Stockholm och ägnar mycket tid åt fest och shopping. De två femtonåringarna är 
olyckliga av olika anledningar och får genom en slump kontakt via en chatt på Internet. 
De känner igen varandras känslor och får en allt tätare kontakt. De träffas i verkliga livet 
två gånger men vid bägge tillfällen blir det missförstånd dem emellan. Filmen kretsar 
kring deras respektive liv samt deras relation med varandra över Internet och i 
verkligheten.

2.4 Feministisk filmanalys i tidigare forskning

Att som forskare använda sig av feministisk utgångspunkt i en filmanalys kring 
genuskonstruktioner förekommer i många studier sedan genusforskning blev en 
vedertagen utbildning på högskolenivå under 1970- talet. 9 Nedan följer en kortare 
redovisning av ett antal tidigare forskningsstudier inom samma tema. Min ambition är 
inte att redovisa en fullkomlig forskningshistorik över ämnesområdet utan snarare göra 
kortare nedslag i, för min studie, relevanta och intressanta texter. 

                                                
6 http://www.sfi.se/sfi/smpage.fwx?page=15279 Referensen upprättad: 2007-12-06
7Andersson, Roy  http://www.royandersson.com/sv/produktion_produktioner_langfilm_karleksh.htm  
Referensen upprättad: 2007-11-28
8 Perlenberg, Csaba http://www.vujer.com/filmer/sandorslashida_2005/  
Referensen upprättad: 2007-11-26
9 sid. 2 Järviluoma m.fl Gender and Qualitative Methods, SAGE Publications, London: 2003
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Författarna Katharina Tollin och Maria Törnqvist har skrivit boken ”Feministisk teori i 
rörliga bilder”. 

Målsättningen är att filmillustrationerna ska underlätta läsningen av 
feministiska källtexter och samtidigt inspirera till nya sätt att närma sig 
abstrakta teorier. 10

Tollins och Törnqvists studie består i att belysa de viktigaste delarna inom 
liberalfeminism, radikalfeminism, postkolonial feminism, Judith Butlers feministiska 
teori samt Donna Haraways teori kring feminism. De tar sedan var och en av de 
feministiska teorierna och applicerar dem på en varsin långfilm. De fem kapitlen består 
var och en av en redovisning av grundtankarna inom en feminismskola som värvas med 
utdrag från filmen för att understryka och belysa teoriernas uttryck i filmscener. 
Resultatet blir en övergripande handbok för fem olika feministiska skolor genom en 
applicering av dem på en producerad långfilm.

Nina Björk redovisar en feministisk analys utifrån filmen Thelma and Louise och 
böckerna En jävla helg och Ta vad man vill ha i kapitlet ”Läppstiftet som blev en 
pistol” ur boken Under det rosa täcket. Björk påvisar, genom att belysa utdrag ur filmen 
och böckerna, deras feministiska karaktär vad gäller att vända på genusroller och 
därmed ifrågasättningar av ”manligt” och ”kvinnligt”. Björk påvisar attribut, dialog och 
uttryck ur analysmaterialet och härrör dessa till olika feminismperspektiv. 11

Gunilla Jarlbro skriver i sin bok Medier, genus och makt om hur kvinnor och män 
speglas i populärkulturen. Medier i allmänhet rekonstruerar genom bilder och texter hur 
den idealiska kroppen för män respektive kvinnor ser ut. Betydelsen av dessa 
konstruktioner vad gäller genusuppfattning i allmänhet är, enligt Jarlbro, svårt att utläsa 
då media utgör en av många faktorer i en individs identitetsbyggande. 12 Hennes studie 
påvisar dock tydliga genuskonstruktioner inom sportjournalistik, reklam och TV-serier 
och hennes feministiska grund framkommer genom resonemang kring vad i dessa 
konstruktioner som förstärker kvinnors underordning gentemot männen. 13

                                                
10 sid. 8 Tollin och Törnqvist, Feministisk teori i rörliga bilder, Liber, Lund: 2005
11 sid. 128 Björk Nina, Under det rosa täcket, Wahlström och Widstrand, Danmark:1997
12 sid. 110 Jarlbro Gunilla, Medier, genus och makt, Studentlitteratur, Danmark: 2006
13 sid. 94, 105 och 113 Jarlbro Gunilla för exempel
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3. Teori

Kaptilet som följer inleds med en överblick av feminism som ideologi. Därefter följer 
redovisning av tre olika skolor inom feminismen, då denna ideologi består av många 
olika idéer. Den allmänna faktan syftar till att ge en överblick av feminism för att sedan 
beskriva postmodern feminism, som är min utgångspunkt i undersökningen kring 
genuskonstruktioner. Avsnitten om ideologisk diskurs, fyra dominansmetoder samt det 
som behandlar den anlosaxiska filmdramaturgin utgör grunden för min metod och är 
således teorier som är direkt kopplade till metodkapitlet. 

3.1 Feminism

Forskning kring genuskonstruktion har historiskt sett utgått från en rad olika 
forskningsområden. Feminismforskning och de olika skolorna inom denna ideologi har 
dock utmärkt sig för att beskriva och analysera samhället och dess fenomen utifrån 
diskussioner kring genuskonstruktioner. Det finns en rad olika tolkningar av feminism 
som ideologi men dessa utgår från ett grundläggande tankesätt som gör gällande att 
kvinnor runt om i världen är ojämlika män och att feminismen som ideologi avser, 
genom handling och diskussion, göra något åt denna ojämlikhet 14. Man brukar tala om 
fyra olika sfärer där ojämlikhet mellan kvinnor och män är uppenbara; det politisk/ 
ekonomiska planet, familjesfären, den kulturella plattformen samt det sexuella våldet 
och utnyttjandet av kvinnor 15. Med denna bakgrund avser jag redovisa tre olika skolor 
inom feminism och deras respektive syn på samhällsstrukturer, genuskonstruktioner 
samt deras inställning till skildring av heterosexuella förhållandet. Jag kommer även 
nämna den vanligaste kritiken mot de olika inriktningarna. De tre olika skolorna är 
liberalfeminism, radikalfeminism och postmodern feminism.

3.1.1 Liberalfeminism

Den liberalfeministiska skolan fokuserar på människor som individer och att de ska ha 
samma möjligheter och rättigheter oavsett könstillhörighet 16. Deras syn på samhället 
präglas av individualism och frihet. Genom politiska beslut och könsneutralisering av 
medborgare kan en stat uppnå önskvärd jämlikhet mellan män och kvinnor och samtliga 
individer kan göra fria val, utan att förvisas till genuskonstruerade roller 17. 

Liberalfeminismens syn på genuskonstruktioner är att kvinnor och män felaktigt blivit 
tilldelade olika sysslor och roller genom socialt uppgjorda normer. Denna förpassning 
till olika sfärer har lett till kvinnlig underlägsenhet eftersom normer traditionellt sätt har 
varit till männens fördel vad gäller makt och inflytande. Genus resulterar i en 
uppdelning som missgynnar individers, och främst kvinnors, möjligheter och friheter. 
Därför ska man ifrågasätta ”manliga” och ”kvinnliga” stereotyper genom politiska 
diskussioner och andra offentliga medel. Inom liberalfeminismen finns två grenar som 
skiljer sig åt. Den ena poängterar mäns och kvinnors likhet vad gäller förnuft, 

                                                
14 sid. 13 Gemzöe Lena, Feminism, Bilda förlag, Smedjebacken: 2006
15 sid. 16 Ibid
16 sid. 31 Gemzöe Lena
17 sid. 27 Tollin Katharina och Törnqvist Maria
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beslutstagande och kapacitet medan den andra understryker att mäns och kvinnors 
skillnader inom dessa områden skall värderas lika i samhället 18. 

Liberalfeminismens syn på det heterosexuella förhållandet är oklart eftersom det finns få 
uttalade ståndpunkter i frågan. Man kan dock utläsa att de understryker människors fria 
vilja och att personliga relationer individer emellan därför borde stå orörda för allmänna 
samhällsteorier. 

Den kritik som brukar riktas mot liberalfeminismen är att trots ökat politiskt och 
ekonomiskt inflytande så har inte kvinnor halva makten på dessa områden. Dessutom 
bortser liberalfeminismen från andra faktorer som kan påverka en individs frihet, 
exempelvis etnisk tillhörighet eller samhällsklasstillhörighet 19

Sammanfattningsvis så hyllar liberalfeminismen individers förnuftskapacitet och 
samtliga medborgares rättigheter och skyldigheter att kunna påverka sin situation och 
samhället i stort. Det rådande klimatet, där kvinnor är underordnade män vad gäller 
makt och möjligheter, kan rådas bot på genom lagstiftning och politiska förmaningar. 
Samtliga individer föds på lika villkor och ska således ha rättigheter och skyldigheter 
som ser likadana ut oavsett vilken könsgrupp man tillhör.

3.1.2 Radikalfeminism

Radikalfeminismen anser att kvinnor är underordnade och detta genomsyrar samtliga 
befintliga samhällen i världen. De använder kvinnoförtryck som begrepp och menar att 
detta förtryck präglar de personliga, politiska och ekonomiska sfärerna. Alla kvinnor 
föds in i patriarkat som betyder att samhällstrukturen består av mäns makt över kvinnor. 
Radikalfeminismen manar till kollektiv kamp och gemensamt uppror mot det rådande 
patriarkatet. Våld, hot om våld mot kvinnor samt exploatering av kvinnokroppen 
upprätthåller kvinnors underordning i samhället. 20

Genuskonstruktioner som fenomen förkastas helt inom radikalfeminismen som menar 
att de är skapta utifrån och uppbyggda kring patriarkatet. De ”kvinnliga” och ”manliga” 
normer som existerar är konstruerade utifrån kvinnoförtrycket och de underminerar 
ständigt kvinnors förmåga och förnuftstänkande. Stereotyper och genusnormer bör 
ständigt ifrågasättas men för att få bort dem helt och hållet krävs en revolution. 21

Synen på det heterosexuella förhållandet ur ett radikalfeministiskt perspektiv utgår från 
den kända frasen  det personliga är politiskt . Adrienne Rich skriver om detta och menar 
att det heterosexuella förhållandet i sin ursprungliga form är ett uttryck för den manliga 
dominans som råder i samhällstrukturer. Rich menar att heterosexualitet borde ses som 
en politisk institution, skapad i syfte att bibehålla mäns dominans över kvinnor. Denna 
maktform bidrar till att kvinnor blir omvandlade till sexuella objekt, menade för män att 

                                                
18 sid. 38 Gemzöe Lena
19 sid. 44 Ibid
20 sid. 45 Gemzöe Lena
21 sid. 48 Ibid
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betrakta och bedöma. Det heterosexuella förhållandet är således ett socialt fenomen som 
skapats ur de patriarkala strukturer som samhället präglas av. 22

Kritik som riktas mot radikalfeminismen pekar på dess fientliga och generaliserande 
inställning till män som grupp. Dessutom menar många kritiker att män i lika stor 
utsträckning lever och lider i det normgivande och sexualiserade samhällsklimat som 
råder. En annan kritik menar att den ensidiga understrykningen av ojämlikhet mellan 
män och kvinnor kan leda till fördunkling av andra former av förtryck som präglar 
samhällsstrukturer, exempelvis rasism.23

Sammanfattningsvis så anser radikalfeminismen att samtliga samhällsplan, från 
personliga relationer till politiska beslut, präglas av mäns dominans över kvinnan. 
Patriarkatet, som de kallar den rådande samhällsstrukturen, präglas av förtryck och 
underordning av kvinnor gentemot män. För att råda bot på detta anser 
radikalfeminismen att det krävs en omvälvande revolution.

3.1.3 Postmodern feminism

Den postmodernistiska feminismen, som jag valt att fortsättningsvis omnämna som 
postfeminism, är den yngsta feminismskolan av de tre ovannämnda. Postfeminism 
menar att det inte går att applicera teorier eller vetenskaper på dagens existerande 
samhälle eftersom allt är flytande och obeständigt 24. Således är det ont om 
postfeministiska samhällsteorier utan ett förenande drag är snarare tanken på att det inte 
finns några applicerbara teorier på rådande samhällsfenomen.

 Grundaren av postfeminismen sägs vara Judith Butler, vars tyngdpunkt är att både kön 
och genus är konstruerade. Genuskonstruktioner sker genom performativitet, som 
innebär att individer från födseln anammar ”kvinnliga” och ”manliga” attribut för att 
kunna placeras in i någon av de två grupperna ”man” eller ”kvinna”. 25 Dessa attribut är 
kulturellt skapta och således möjliga för människor att ändra, ifrågasätta och bryta upp. 
Attribut kan bestå av exempelvis kläder, fritidsintressen, miljö och beteende. Kläder 
beskrivs som utstuderade val som individer gör för att härma föreställningen om vad 
som är manligt och kvinnligt. 26 Fritidsintressen som människor har och miljöer som de 
vistas i påverkas av vilken könsgrupp man tillhör genom att sociala normer har skapat 
en förutbestämd uppfattning om vad som är kvinnliga och manliga sysselsättningar. 27

Människors beteende är även det, enligt postfeminism, format efter vilka genusregler 
som skapats och som både kvinnor och män reproducerar för att inte avvika från 
mängden. 28 Postfeminismen understryker betydelsen av det subjektiva jaget, att varje 
människa är skapad utifrån kultur, språk och sammanhang 29. Performativiteten innebär 
att individer är föränderliga, formbara och i teorin fria att välja livsstil, åsikter och 
attribut som definierar en egen identitet. Genuskonstruktioner begränsar människors 

                                                
22 sid. 313 Rich Adrienne ”Obligatorisk heterosexualitet och lesbisk existens” 1986 ur boken Texter i 
samtida politisk teori  skriven av Carbin Maria m.fl Liber, Lund:2004
23 sid. 77 Freedman Jane
24 sid. 132 Gemzöe Lena
25 sid. 37 Butler Judith Gender Trouble, Routledge, New York: 1990
26 sid. 121 Tollin Katharina och Törnqvist Maria
27 sid. 125 Nihlén Johanna och Nilsson Sara, Genusboken, Liber, Ungern: 2006
28 sid. 108 Ibid.
29 sid. 138 Gemzöe Lena 
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frihet och är av ondo i identitetsskapande men trots detta präglas människor av 
genusnormer som lärs in redan i barndomen. Identifierar man dessa attribut kan man 
ifrågasätta dem och sträva efter att lösa upp dem.

Heterosexualitet är, enligt postfeminism, skapad för att upprätthålla 
genuskonstruktioner. Den heterosexuella normen är bara en av många begränsningar i 
individers identitetsbyggande. Den sexuella matrisen, som Butler kallar dagens skildring 
av det heterosexuella förhållandet, präglar vår kultur och utesluter alternativa 
förhållanden som människor egentligen kanske skulle vilja leva i 30. Då människors 
sexuella identitet, enligt postfeminism, är föränderlig och ombytlig anses 
heterosexualiteten cementera normer och strukturer som missgynnar individers rätt till 
en egen livsstil 31. 

Kritik mot postfeminism rör dess teori om att det inte finns några objektiva och sanna 
teorier. Vissa kritiker hävdar att denna tanke formades i samband med att just kvinnor 
fick tillträde till den offentliga forskningssfären. På så sätt underminerar och nedskriver 
postfeminismen kvinnors förmåga att framställa giltiga samhällsteorier eftersom 
samtliga är flytande och subjektiva 32. En annan kritik mot postfeminismen är att den är
så negativ mot forskning, trots att skolan i sig redovisar en rad teorier om 
samhällstrukturer, genuskonstruktioner och skildring av det heterosexuella förhållandet. 
För att vara så pass skeptisk mot forskning så är det en tämligen uttömmande 
teoribildning. 

3.2 Ideologisk diskurs

Ordet diskurs betyder ett bestämt sätt att tala om och förstå världen 33. Kommunikation 
som sker mellan människor i en viss situation eller i ett samhälle strukturerar sociala 
relationer och skapar ett mönster vars helhet i sin tur bildar en diskurs. Man kan därför 
säga att en diskurs rymmer en viss världsbild och en subjektiv uppfattning om det som 
sker runtom den. 

Norman Faircloughs teori om den kritiska diskursanalysen rymmer en rad metoder och 
begreppstolkningar för att underlätta en analys om hur en viss diskurs ser ut och vad den 
har för kännetecken. En analys av diskursen kan tydliggöra konflikter och sociala 
förändringar som sker inom den och i sådana fall på vilket sätt detta sker. 34 I en sådan 
analys avgör man som forskare vad som ska inkluderas och samtidigt med det även vad 
som ska exkluderas i forskningsstudien. Massmedia speglar olika sociala system och 
relationer som ingår i olika diskurser. Ett fenomen som kan förekomma i en diskurs är 
maktkamp mellan olika grupper eller individer utifrån olika faktorer, exempelvis genus, 
klass och etnicitet. Dessa slags diskurser kallar Fairclough ideologiska diskurser och det 
centrala är maktrelationer och speglingen av dem inom sådana diskurser. 35 Genom 

                                                
30 sid. 37 Butler Judith
31 sid. 130 Pilcher Jane och Whelehan Imelda, 50 key concepts in Gender Studies, SAGE Publications, 
London: 2004
32 sid. 135 Gemzöe Lena
33 sid. 7 Jörgensen Marianne och Phillips Louise Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, 
Lund: 2000
34 sid. 2 Fairclough Norman, Media Discourse, Edward Arnold, New York: 1995
35 Sid. 12 Fairclough Norman
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analys av en ideologisk diskurs kan man se huruvida relationerna inom den producerar, 
reproducerar eller transformerar sedan tidigare existerande dominansrelationer. 36

3.3 Fyra dominansmetoder i dialog

Per Linell är docent i allmän språkvetenskap och har sedan 2005 lagt ut delar av den 
framtida boken Samtalskulturer, som inte publicerats på förlag än, på internet. I dessa 
dokument redovisar han bland annat en teori kring dominans i dialog och belyser fyra 
olika metoder som den ena parten i en kommunikativ situation kan använda sig av för 
att dominera över den andre parten.

Linells fyra dimensioner av dominans i en pågående dialog är följande:
1. Den kvantitativa dominansen. Dominans som utspelar sig i form av att den ena 

parten talar väsentligt mycket mer än den andre och därmed upptar mest tid vid 
dialogen.

2. Den innehållsliga dominansen. Att den ena parten presenterar och sätter 
dagordningen för vad som ska avhandlas i dialogen.

3. Den interaktionella dominansen. Här upprätthåller den ene parten talordningen 
och hur dialogen ska styras och undviker samtidigt att själv bli styrd.

4. Den strategiska dominansen. Den direkta effekten av den ene partens dominans i 
dialogen syns inte på en gång utan visar sig genom långsiktiga konsekvenser 
som dialogen medför. 37

3.4 Dramaturgi

Dramaturgi är läran om hur en berättelse är uppbyggd; i vilken ordningsföljd händelser 
sker, på vilket sätt scenerna är strukturerade och hur de presenteras. Denna gestaltning 
formar filmens relation med åskådaren genom förmedling av världsgestaltning och 
intresseväckelse. Dramaturgi placerar in berättelsen i ett sammanhang och strukturerar 
upp den så att händelser och budskap framkommer. 38 De mindre delarna, eller i filmers 
fall scener, sätts ihop och bildar en helhet som utgör berättelsen. I filmdramaturgi står 
handling och händelser i centrum och löper som en röd tråd genom de scener som 
filmen utgörs av. Man brukar tala om två olika sorters filmdramaturgier, den 
anglosaxiska och den episk- lyriska dramaturgin. Skillnaden mellan dessa två är främst 
att den anglosaxiska dramaturgin fokuserar på en och samma konflikt genom hela 
filmen i en viss kronologisk ordningsföljd. Den episk- lyriska dramaturgin rymmer å sin 
sida utsvävningar vad gäller tidsföljd, antal handlingar samt att berättaren, i filmers fall 
regissören, visar sig i berättelsen genom att ge åskådare utrymme att reflektera över vad 
som sker i scenen. I den episk- lyriska dramaturgin utgör varje scen en berättelse i sig 
medan i den anglosaxiska dramaturgin hänger varje scen ihop med en annan. 39  
Filmdramaturgi rymmer två olika dimensioner, en innehållslig och en formmässig sida. 
Den innehållsliga dimensionen innebär berättelsens huvudhandling medan den 
formmässiga utgörs av hur berättelsen förmedlas till åskådarna. I film förmedlar 
kameran både den innehållsmässiga nivån, genom att den visar vad som sker i varje 

                                                
36 sid. 78 Ibid.
37 Linell, Per  (2005):  http://www.liu.se/isk/research/per_li/linell_samkult-ii_050624.pdf  
Referensen upprättad: 2007-11-26
38 sid. 90 Israel Lena Filmdramaturgi och vardagstänkande, Studentlitteratur, Lund: 1999
39 sid. 107 Ibid.
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scen, men även den formmässiga, då man med kamerans hjälp kan variera 
förmedlingsmetoder av berättelsen. 40

3.4.1 Den anglosaxiska filmdramaturgin

Den anglosaxiska filmdramaturgin baseras på Aristoteles tidiga analys av dramers 
uppbyggnad och brukar även omnämnas som den klassiska Hollywoodmodellen. Denna 
filmdramaturgi utgår från en konflikt som äger rum mellan två eller flera parter. I slutet 
av filmen löses konflikten och åskådare ska ha svar på alla de frågor som dykt upp under 
filmens gång. Den består av fem steg som kan utläsas ur majoriteten av modernt 
producerade långfilmer. 41 Dessa fem steg är:

1. Anslag. Huvudkaraktärerna i långfilmen presenteras och en uppkommande 
konflikt till viss del antyds och presenteras. 

2. Fördjupning. Det är här den kommande konflikten mellan de två 
huvudpersonerna förtydligas och ökar i styrka.

3. Klimax. Konflikten når sin kulmen och blir öppen och uppenbar.
4. Lösning. Huvudpersonerna reder ut sina meningsskiljaktigheter och förenas i 

samstämdhet.
5. Avslutning. Historien knyts ihop och harmonin mellan karaktärerna i långfilmen 

förtydligas.

Teorierna kring ideologisk diskurs, dominansmodeller och den anglosaxiska 
filmdramaturgin utgör samtliga tre grunder för mina metodval. Trots detta redovisas 
dem i teoriavsnittet då de i grunden utgör utvecklade och vedertagna teorier. I 
metoddelen som följer kommer dessa tre teorier kopplas samman med utvalda metoder.

                                                
40 sid. 68 Hansson Hasse m.fl, Seendets språk, Studentlitteratur, Danmark: 2006
41 Sid. 98 Israel Lena
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4. Metod

Nedan redovisas hur urvalet av de tio filmscenerna utfördes samt alternativ till denna 
metod. Därefter behandlas de två analysschemans utformning och slutligen följer en 
redovisning av hur de två färdiga analysinstrumenten ser ut. 

4.1 Metod för urval av scener

Min forskningsstudie bygger på en kvalitativ innehållsanalys av fem scener ur ”En 
kärlekshistoria” och fem scener ur ”Sandor slash Ida”. För att välja ut scenerna har jag 
använt mig av den anglosaxiska filmdramaturgin som består av fem punkter som kan 
skönjas i majoriteten av producerade långfilmer 42. 

Mitt val baserar jag på att ”En kärlekshistoria” och ”Sandor slash Ida” både är 
uppbyggda kring en konflikt mellan två huvudkaraktärer, en kille och en tjej. Denna 
konflikt i respektive film följer den anglosaxiska filmdramaturgins fem steg mer eller 
mindre till punkt och pricka. Urvalet av scener är därför gjort utifrån den modellen, där 
varje utvald scen är tagen ur respektive steg i filmdramaturgin. 

4.1.1 Kritisk granskning av metod för urval av scener

Den anglosaxiska dramaturgin är en gammal, välanvänd och känd teori. Detta kan dock 
vara en nackdel eftersom det skapar förväntan på hur filmer är uppbyggda och som 
kanske inte existerar i alla produktioner. Modellen är applicerbar på de flesta filmer 
producerade i USA idag 43 men därmed inte sagt att samtliga filmer följer dessa fem 
steg. I mitt empiriska urval, som utgår från denna modell, kommer jag att väga in dessa 
faktorer och ta hänsyn till de avvikelser som kan förekomma. Min ambition är att välja 
ut representativa nyckelscener ur respektive film som jag sedan kan applicera min 
teoretiska utgångspunkt på. Den episk- lyriska dramaturgin belyser berättarens roll i 
berättelsen samt understryker varje scens enskilda betydelse vilket skulle kunna vara 
användbart i en jämförande studie av två filmer. Jag anser dock att den anglosaxiska 
dramaturgin är den mest relevanta att utgå ifrån i min forskningsstudie då bägge 
filmerna följer de fem steg som modellen består av. Det är dessutom enskilda sceners 
betydelse, och inte budskapet i sig, som är relevant för min forskningsstudie.

4.1.2 Alternativa metoder

I arbetet kring att välja ut scener kan man tänka sig en rad olika metoder. Om jag hade 
utgått från den episk- lyriska dramaturgin i urvalet hade fokus legat på de scener där 
berättarens ambitioner är tydliga samt där starka budskap i berättelsen redovisas. Då en 
jämförande studie skall utföras anser jag att urvalet utifrån den dramaturgiteorin hade 
blivit alltför godtyckligt samt att berättaren, i detta fall de respektive regissörerna, skulle 
få allt för stor betydelse i analysen. 

                                                
42 Sid. 64 Hansson Hasse m.fl
43 sid. 99 Israel Lena
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4.2 Metod för analysschema

Analysscheman utgör de analysenheter som ska appliceras på de postmoderna 
feministiska teorierna kring genuskonstruktion och resonemang kring hur det 
heterosexuella förhållandet skildras i respektive filmscen. I detta avsnitt beskriver jag 
några villkor som varit styrande för utformningen av dessa scheman. Schemana som 
sådana presenteras i kapitel 5. 

4.2.1 Genuskonstruktioner

I tidig ålder blir individer indelade i två olika grupper, killar och tjejer. Dessa två 
grupper lär sig att på olika sätt signalera vilket kön de tillhör genom att reproducera 
föreställningar om hur man som kille eller tjej beter sig, vad man har på sig och vad man 
gör på fritiden. 44 Judith Butler skriver i boken Könet brinner! att både kön och genus 
formateras och skapas genom sociala regler och tillhörande attribut och att man därför 
kan se kön och genus som en performativitet, vilket innebär utklädnad eller maskering 
45. De attribut som understryker köns- och genuskategorier är upprepningar av redan 
satta normer som kan klassificeras som ”rätt” eller ”fel”, beroende på dess sammanhang 
och omgivningens mottagande. Ett ifrågasättande av genuskonstruktioner kan därför 
vara mycket svårt och ge konsekvenser såsom utstöttning, våld och bestraffning 46. 

Nina Björk behandlar i sin bok Under det rosa täcket de olika utklädningar som killar 
och tjejer nyttjar för att reproducera bilder av hur de två olika genustillhörigheterna 
skiljer sig åt. Genom att använda begrepp som maskerad, konstruktion och kulturella 
normer anammar hon ett postfeministiskt tema där kön och genus är subjektiva 
tolkningar. 47 Läroboken Genusboken, skriven av Nihlén och Nilsson, uttrycker även de 
ett starkt ifrågasättande vad gäller genusnormer och killars och tjejers kulturellt skapta 
roller och mönster. De nämner tabun som råder för killars beteenden, exempelvis att 
uttrycka sig genom gråt medan det för tjejer är förbjudet att agera aggressivt och 
kaxigt.48 Genusboken kan därför ses som ett postfeministiskt verk med syfte att väcka 
debatt bland skolelever i tonåren eftersom de just ifrågasätter de attribut som 
postfeminismen tar upp. I analysschemat rörandes genuskonstruktioner i filmerna ”En 
kärlekshistoria” och ”Sandor slash Ida” kommer jag att utgå från postfeminism som 
teori. På grund av deras postfeministiska inställning till om och hur genuskonstruktioner 
reproduceras i dagens samhälle kommer jag även att hämta inspiration från Björk, 
Nihlén och Nilssons böcker.

4.2.2 Det heterosexuella förhållandet

I min analys av skildringen av det heterosexuella förhållandet i filmscenerna kommer 
jag att utgå från varje scen som en ideologisk diskurs. Som forskare kan man med fördel 
kombinera diskursanalysen med en annan metod för att uppnå en bredare förståelseram 

                                                
44 sid. 25 Björk Nina Under det rosa täcket, Wahlström och Widstrand, Danmark: 1997
45 sid. 14 Rosenberg Tiina Könet brinner! Judith Butler, texter i urval Natur och Kultur, Finland: 2005
46 sid. 16 och sid 77 Ibid.
47 sid. 118- 123 Ibid.
48 sid. 49 Nihlén Johanna och Nilsson Sara
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för sitt empirimaterial. 49 Utgångspunkten i analysen om hur det heterosexuella 
förhållandet skildras i de två filmerna är postfeminism, vars teorier omnämner diskurs 
som fenomen i sociala relationer.  Jag kommer därför, med Faircloughs resonemang 
kring dominansrelationer inom en diskurs som utgångspunkt, applicera Linells fyra 
olika dominansmetoder som analysschema på utvalda scener. Postfeminismen anser att 
det heterosexuella förhållandet består av kulturella och sociala konstruktioner, skapade i 
syfte att upprätthålla stereotyper av män och kvinnor som i sin tur begränsar individers 
möjligheter att fritt kunna välja livsstil. I heterosexuella förhållanden som speglas i 
exempelvis reklam syns ofta kvinnor som uppsluppna, sexiga och svaga medan män 
framställs som aktiva, muskulösa och självständiga.50 Det heterosexuella förhållandet 
speglar, enligt postfeminismen, allmänna genuskonstruktioner och kan därför bestå av 
en underordnad, sexig kvinna och en dominant, självständig man. En språklig analys av 
en diskurs, som i denna studie består av det heterosexuella förhållandet, kan urskilja 
eventuella dominansmönster som förekommer mellan två personer. Jag använder 
således Linells dominansteori i dialog för att analysera spelet mellan de två 
huvudkaraktärerna i respektive film. Min utgångspunkt är att den dialog de 
heterosexuella paren utövar sig emellan på ett eller annat sätt speglar om, och i sådana 
fall, vem av parterna som dominerar i relationen. På så sätt går det att urskilja huruvida 
normen i det heterosexuella förhållandet enligt postfeminismen anammas, reproduceras 
eller ifrågasätts i de rörande filmerna. 

Vid en eventuell utläsning av någon av dessa fyra dominansformer i respektive filmscen 
kan man konstatera hur det heterosexuella förhållandet skildras i just de situationerna. 
En utebliven skönjning av dem är även det ett resultat, då relationen mellan de två 
huvudkaraktärerna inte alltid består av den ena eller andra partens dominans över den 
andra. 

4.2.3 Kritisk granskning av metod för analysscheman

De två analysscheman har bägge skapats utifrån postfeminism som grundteori. De har 
formats utifrån två olika resonemang som var och en behandlar genuskonstruktioner 
respektive skildring av det heterosexuella förhållandet. Utgångspunkten för att analysera 
genuskonstruktioner i filmscenerna är postfeminism och litteratur som skrivits utifrån 
detta perspektiv. Kritik mot postfeminism består av dess kritiska inställning till teorier 
om samhällsstrukturer. Detta kan upplevas paradoxalt då jag använder mig av 
postfeminism som teori. Det finns dock ståndpunkter som behandlar 
genuskonstruktioner ur ett postfeministiskt perspektiv och således är teorin användbar 
utifrån denna forskningsstudies syfte. 

Linells teori om dominans valde jag utifrån Faircloughs resonemang kring den 
ideologiska diskursen. Begreppet diskurs omnämns på många ställen i den 
postfeministiska teorin. Då dominansmodellen inte är direkt kopplad till diskursteorier 
kan den upplevas alltför långsökt för att kunna uppfylla syftet att beskriva skildringen av 
det heterosexuella förhållandet. Trots detta anser jag att modellen kan få fram eventuell 
över- och underordning samt kunna skönja hur spelet mellan tjejen och killen ser ut och 
därmed hur den heterosexuella diskursen ser ut i respektive filmscen.

                                                
49 sid. 10 Jörgensen Marianne Winther och Phillips Louise
50 sid. 128 Jarlbro Gunilla
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4.2.4 Alternativa metoder

Alternativen för att analysera genuskonstruktioner skulle kunna vara att utgå från en 
annan av de tre feminismskolorna. Ur ett annorlunda, feministiskt perspektiv skulle 
analysschemat fokusera på andra faktorer och man skulle kunna få fram alternativa 
vinklingar av de filmscenerna. En analys av det heterosexuella förhållandet skulle kunna 
ske utifrån teorier som behandlar maktfaktorer och spelet mellan två personer i en social 
interaktion. Dessa alternativa teorier skulle kunna belysa andra delar av dominans, 
exempelvis kroppsspråk eller annan form av fysisk eller psykisk överordning. Denna 
studie fokuserar dock på tjejers och killar genuskonstruktioner och hur dessa kommer 
till uttryck via attribut som de omger sig av samt hur det heterosexuella förhållandet 
skildras utifrån tjejens och killens positioner inom det. Därför passar postfeminism in 
som teorigrund då denna skola behandlar den subjektiva jag- bildningen samt den 
heterosexuella normen 51

4.3 Analysscheman

4.3.1 Genuskonstruktioner

Jag kommer att analysera varje scen utifrån fyra attribut när jag ska undersöka 
genuskonstruktioner i respektive film. De är samtliga hämtade ur postfeminismens 
resonemang kring genuskonstruktioner och hur dessa kan ta sig uttryck visuellt och 
socialt på ett sätt som kan liknas vid en maskerad. 52 De fyra attributen och tillhörande 
frågor till dem är följande:

 Miljö- vilket sammanhang utspelar sig scenen i förhållande till killen och tjejen?

 Fritidsintressen- finns det något i scenen som påvisar vad killen respektive tjejen 
gör på sin fritid och vad de har för allmänna intressen?

 Kläder och tillbehör- vad har killen respektive tjejen i scenen för kläder och 
tillbehör på sig som syns i scenen?

 Beteende- hur uppträder killen och tjejen i scenen? Vilken attityd har de?

Dessa fyra faktorer har jag valt utifrån kulturella företeelser som kan signalera att genus 
konstrueras, rekonstrueras eller ifrågasätts i respektive scen. Genom att betrakta de fyra 
faktorerna miljö, fritidsintresse, kläder och beteende i respektive scen ur ett 
postfeministiskt forskningsperspektiv kan man skönja huruvida attribut och andra 
visuella tecken utelämnar, rekonstruerar eller ifrågasätter rådande genusregler.

4.3.2 Det heterosexuella förhållandet

Analysschemat rörande hur det heterosexuella förhållandet ser ut i de utvalda scenerna 
utgår från det heterosexuella förhållandet som en ideologisk diskurs, där maktrelationer 
bestående av dominans kan tänkas produceras, reproduceras eller ifrågasättas. Huruvida 
dominans förekommer och, om så är fallet, hur denna dominans ter sig i den aktuella 
scenen. Som redovisats i teoridelen kommer jag att betrakta scenerna och analysera 

                                                
51 Sid. 121 Tollin Katharina och Törnqvist Maria
52 sid. 14 Rosenberg Tiina
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huruvida någon av de fyra dominansmetoderna förekommer mellan de heterosexuella 
paren. De fyra metoderna är:

 Den kvantitativa dominansen 

 Den innehållsliga dominansen 

 Den interaktionella dominansen

 Den strategiska dominansen 53

Jag kommer således att applicera dessa fyra dominansmetoder på varje scen för att 
undersöka huruvida någon av dem förekommer mellan killen och tjejen som ingår i det 
heterosexuella förhållandet. Utebliven dominans i relationen är även det ett resultat då 
parterna visar sig vara jämställda varandra i relationen.

                                                
53 Linell, Per (2005): http://www.liu.se/isk/research/per_li/linell_samkult-ii_050624.pdf
Referensen upprättad: 2007-11-26
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5. Empiridelen

I detta kapitel ges en sammanfattning av innehållet för de fem scenerna som valts ut 
med utgångspunkt i den anglosaxiska dramaturgimodellen från respektive film. Efter 
varje scen följer en motivering varför de respektive scenerna tillhör respektive steg i 
modellen. 

5.1 Scener ur “En kärlekshistoria” från 1970

5.1.1 Anslag – scen A1

Per och Annika befinner sig i varsitt vuxet släktsällskap i en park utanför ett sjukhus. De 
olika familjerna sitter vid varsitt bord och Per och Annika blir skickade av sina 
respektive föräldrar att köpa smörgåsar och kaffe i caféet. I samband med detta slänger 
sig Per runt sin farfars axlar och skriker högt i hans ena öra innan han går till caféet. 
Annika tar i samma stund sin lillebror i handen och ställer sig i kön. Pers och Annikas 
blickar möts när de står och väntar på att få beställa och bägge verkar nyfikna på den 
andre eftersom de fortsätter titta på varandra i smyg. 

Då anslag kan utgöra presentation av huvudkaraktärerna  54 och både Per och Annika 
visas för första gången utgör denna scen ett anslag.

5.1.2 Fördjupning – scen A2

Per står och pratar med hans vänner utanför vad som senare ska visas vara Annikas 
husport. Samtliga av vännerna har mopeder, de röker och står och pratar om antal tjejer 
de känner i Stockholm. Vid husporten står två tjejer som röker, applicerar läppstift och 
betraktar killgänget. Per samlar mod och frågar de två tjejerna om även Annika bor i 
huset de befinner sig vid. Plötsligt blir de avbrutna av en kille som kommer ut från 
husporten och vrålar till Per och hans vänner att de ska sticka därifrån. Annika kommer 
ut strax efter, spanar efter Per och slår sedan följe med den skrikande killen och resten 
av sällskapet. 

En uppseglande konflikt skönjas då Annika och Per förhindras att ta kontakt med 
varandra och därmed utgör denna scen en fördjupning i filmen. 

5.1.3 Klimax – scen A3

Per och Annika har fått kontakt på ett diskotek och i denna scen promenerar de hem 
genom Stockholm. Det spelas lugn musik i bakgrunden, Per leder sin moped bredvid 
Annika till en hög höjd ovanför en järnvägsräls där de stannar och kysser varandra. 

De två huvudkaraktärerna möts och finner kontakt vilket utgör kärnan  den anglosaxiska 
dramaturgins klimax. 55

                                                
54 sid. 98 Gemzöe lena
55 sid. 98 Ibid
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5.1.4 Lösning – scen A4

Efter en incident där Per blev nerslagen av Annikas ena killkompis väljer Per, på grund 
av genans, att ignorera Annika. Per och hans vänner åker runt med sina mopeder på en 
grusplan utanför en skola. Annika och hennes vänner sitter i gräset bredvid och pratar. 
Plötsligt börjar Annika skrika på Per att han ska stanna och prata med henne. Per lämnar 
platsen på sin moped medan Annika gråtandes skriker efter honom att komma tillbaka. 
Det blir tyst och Annika står ensam kvar och gråter, spanandes efter Per. Per kommer 
strax tillbaka, slänger sin moped och kramar om Annika. Även han gråter och de står 
och kramar varandra på grusplanen ett långt tag innan de lämnar den, hand i hand. 

Konflikten upplöses mellan huvudkaraktärerna och scenen kan därför härledas till en 
lösningsscen. 

5.1.5 Avslutning – scen A5

Per och Annika är ute på Pers föräldrars landställe där en stor kräftskiva har ägt rum 
med Pers och Annikas bägge föräldrar och deras vänner. Det berusade vuxensällskapet 
har varit ute i skogen och letat efter Annikas försvunna pappa, som senare visar sig har 
varit med på festen hela tiden. Annika sitter på Pers rygg och tillsammans betraktar de 
spektaklet när de vuxna personerna återvänder till huset. 

Historien knyts ihop och avslutas då Per och Annika är ett par och umgås otvunget med 
varandra.

5.2 Scener ur “Sandor slash Ida” från 2005

5.2.1 Anslag – scen B1

En parallell presentation av Sandor och Ida där klipp scenerna emellan beskriver de 
bägge huvudkaraktärernas livsstil. Sandor kliver av bussen där ett killgäng skriker 
skällsord efter honom. Ida står i en krogkö och dricker sprit ur en petflaska tillsammans 
med sina två vänner. Sandor sneddar ensam över ett busstorg, bärandes på en 
gymnastikpåse. Ida fixar in sig och sina vänner på krogen genom att prata med vakten, 
trots att de inte har giltiga legitimationer. Sandor dansar balett i en danssal med speglar 
på väggarna medan Ida dansar på krogdansgolvet tills hon blir illamående och spyr på 
tjejtoalettens golv.

Presentationen av de bägge huvudkaraktärerna är genom bilder och signaler tydlig och 
utgör därmed filmens anslag. 

5.2.2 Fördjupning – scen B2

Ida och Sandor har börjat chatta med varandra via Internet. Medan Idas röst beskriver 
vad hon skriver till Sandor, att hon bor på landet i en liten stuga och sysslar med hästar, 
försöker hon få människor på gatan att köpa ut alkohol till henne från systembolaget. 
Sandors röst beskriver för Ida att han har ett stort antal vänner som ständigt går på fest 
och umgås med varandra medan han i själva verket bygger en lådbil tillsammans med 
sin enda vän. 

Sandors och Idas relation fördjupas genom att de tar kontakt med varandra och 
konflikten blir synlig genom deras skillnader i beteende. 
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5.2.3 Klimax – scen B3

Sanningen om deras livssituationer har uppdagats och Sandors och Idas vänskap har 
fördjupats över Internet. Sandor åker med sina föräldrar till Stockholm och passar då på 
att överraska Ida. Ida har tillbringat kvällen med att dricka öl och röka marijuana och när 
hon öppnar dörren för Sandor är hon både berusad och drogpåverkad. Idas vänner 
kommer ut och gör Sandor till åtlöje för hans dansintresse som Ida berättat för dem om. 
De uttrycker skällsord och är hånfulla medan Ida är alltför borta för att kunna säga emot. 
Sandor lämnar trappuppgången, sårad och arg medan Ida skrattar tillsammans med sina 
vänner.

Sandors och Idas relation löses upp under denna klimaxscen som utgörs av 
tydliggörande av de två huvudkaraktärernas olikheter.

5.2.4 Lösning – scen B4

Sandor och Ida har blivit sams igen och Ida befinner sig på besök hos Sandor i 
Göteborg. Sandor har presenterat Ida för sina manliga klasskamrater och de står och 
slänger käft med Ida som pratar högt och länge med dem medan Sandor står tyst i 
bakgrunden. När de kort efter blir ensamma ifrågasätter Ida Sandors tystnad och menar 
att han bör börja prata för att komma in i gemenskapen. Sandor blir irriterad på Ida och 
kallar henne ytlig och falsk.

Både Sandor och Ida säger vad de tycker om den andres beteende och deras relation blir 
därmed synliggjord och hanterbar. Trots den uppenbara irritationen så möts 
huvudkaraktärerna i en gemensam förståelse för varandra. 

5.2.5 Avslutning – scen B5

Sandor och Ida har skiljts åt osams efter Idas misslyckade besök i Göteborg. Det har gått 
ett par månader och Ida åker oinbjuden till en dansföreställning som Sandor fått en stor 
roll i. Sandor uppträder kyligt och sårat då han träffar Ida, som har med sig en blomma. 
Ida sätter sig på tåget hem igen men Sandor hinner på innan tåget hinner åka och ber om 
ursäkt till Ida. De förenas i en kyss samtidigt som tåget mot Stockholm börjar rulla. 

Sandors och Idas relation knyts ihop genom denna avslutande scen där konflikten är 
upplöst och försvunnen. 
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6. Resultat och analys

I kommande analysavsnitt kommer jag att, utifrån den dramaturgiska filmdramaturgin, 
analysera varje scen ur respektive film utifrån de fem stegen anslag, fördjupning, 
klimax, lösning och avslutning. Analysen av genuskonstruktioner utgår från attributen 
miljö, fritidsintresse, beteende och kläder samt hur det heterosexuella förhållandet 
skildras. Jämförelse kommer att ske mellan de två respektive scenerna i varje steg i 
filmdramaturgin. Anslagsscenen i ”En kärlekshistoria” kommer att jämföras med 
anslagsscenen i ”Sandor slash Ida” tills samtliga steg har gåtts igenom i analysen. 
Scenerna från ”En kärlekshistoria” benämner jag A och scenerna ur ”Sandor slash Ida” 
kallar jag för B. De respektive numrena 1, 2, 3, 4 och 5 står för de fem stegen i den 
anglosaxiska filmdramaturgin; anslag, fördjupning, klimax, lösning och avslutning i 
inbördes ordning.

6.1 Anslag

De respektive anslagsscenerna jämförs nedan utifrån de två analysscheman. 

6.1.1 Miljö

Miljön i scen A1 är en sjukhuspark vid en kafeteria. Det är en solig sommardag och 
omgivningen består av gröna träd och ängar. Sjuksköterskor och finklädda människor 
skymtar i bakgrunden och miljöljuden består av skratt, hundskall och blockflöjtsmusik 
som spelas av en yngre tjej vid ett av caféborden. 

Eftersom scen B1 är en parallellhandling finns det två olika miljöer i den. Den ena är en 
krog som är rökig och spelar hög musik. Unga människor syns i bakgrunden och de 
dansar, dricker alkohol och står vid bord runtom dansgolvet. Den andra miljön i scen B1 
är en danssal med speglar längs väggarna och med klassisk musik spelandes i 
bakgrunden.

De två scenernas miljöer är anslag i filmerna och ska således spegla vilka 
huvudkaraktärerna är. Miljön i A1 skiljer sig mycket från B1 då det är en neutral plats 
där både tjejen och killen befinner sig. Scen B1 påvisar en skillnad mellan var killen och 
tjejen befinner sig någonstans. Då killen syns i danssalen med klassisk musik i 
bakgrunden går det att skönja ett ifrågasättande vad gäller genuskonstruktioner i scenen 
eftersom balettdans generellt är kopplat till tjejers genusnormer. Tjejens miljö i B1 är 
däremot genusneutral i den meningen att både killar och tjejer befinner sig i den utan att 
väcka uppmärksamhet.

6.1.2 Fritidsintresse

Inga tecken ges om tjejens och killens fritidsintressen i scen A1 utan deras roller i 
scenen formas utifrån att de är en del av ett varsitt, större familjesällskap.

Killen i scen B1 dansar balett och rör sig vant i danssalen vilket tyder på att han ägnar 
sin fritid åt dans.  I samma scen visar sig tjejens fritidsintresse vara att gå ut på krogen 
och umgås i den miljön tillsammans med sina vänner. 

Anslaget utgörs i scen A1 av karaktärernas olika familjer samt hur dessa förhåller sig till 
killen respektive tjejen. Scen B1 påvisar killens fritidsintresse som är balettdans och 



27

detta avviker tydligt från normer kring vad som brukar uppvisas vad gäller killars och 
tjejers fritidsintressen. Tjejens fritidsintresse i scen B1, som utgörs av krogbesök och 
diskodans, framstår i denna scen som neutralt i fråga om rekonstruktion eller 
ifrågasättning av genusnormer. 

6.1.3 Kläder

Killen i scen A1 har på sig en vit skjorta, slips och tillhörande långbyxor. Tjejen i 
samma scen har på sig en kort kjol, väst och en stor solhatt.

I scen B1 har killen har till en början på sig mörka byxor och en lång jacka men sedan 
byter han om till beiga trikåer, träningsbyxor och balettskor. Tjejen har ett svart linne 
med bar rygg, tajta jeans, stora örhängen och mycket smink. 

Den postfeministiska teorin omtalar ”kvinnliga” och ”manliga” attribut som något som 
rekonstruerar genusroller 56. I scen A1 och B1 förekommer tre av fyra huvudkaraktärer 
med kläder och accessoarer som understryker vilket genus de tillhör. Killen i B1 avviker 
med sina danstrikåer från genusnormen rörande kläder och man kan därför skönja ett 
ifrågasättande av genuskonstruktioner i större utsträckning i scen B1 än i scen A1. 

6.1.4 Beteende

Killen i scen A1 slänger sig runt sin äldre släktings axel och skriker högt i dennes öra. 
När han sedan går till cafeterian för att köpa smörgås uppträder han blygt och osäkert, 
sneglar i marken och ser generad ut. Tjejen i scen A1 pratar lågmält, tar sin lillebror i 
handen och går till cafeterian. Väl i kön uppträder även hon blygt och osäkert då hon 
tittar på killen i smyg. Då en släkting till killen drar tjejen i håret blir killen arg och slår 
denne på armen. 

Killen i scen B1 är osäker och undfallande när han går över torget. När han sedan dansar 
ser han koncentrerad, arg och säker ut i och med tydliga rörelser och höga hopp. Tjejen i 
scen B1 uppträder irriterat och dominant gentemot sina vänner. Inne på krogen dansar 
hon vilt tills hon börjar må illa och spyr på toalettgolvet.

Killen i scen A1 slänger sig kring halsen på sin farfar och skriker högt, samtidigt som 
tjejen i samma scen pratar lågt och blygt med sina släktingar. Deras beteende här präglas 
av genusnormen att killar är högljudda medan tjejer är mer tystlåtna. När de sedan möts 
blir dock båda lika blyga och ingen av dem tar initiativ till att prata med den andre. I 
scen B1 uppträder killen till en början med rädsla och försiktighet men övergår sedan till 
säkerhet och ilska då han börjar dansa. Tjejen i B1 agerar självsäkert och flirtigt 
gentemot sin omgivning och deras respektive beteende ifrågasätter genuskonstruktioner 
i och med att de avviker från stereotypa uppträdanden. Således reproducerar scen A1 
genuskonstruktioner genom killens och tjejens olika beteenden fram till att de möter 
varandra. I scen B1 börjar killen med att uppträda ifrågasättande gentemot normen 
eftersom han är rädd men övergår sedan till att se aggressiv ut medan tjejens beteende 
genom hela scenen ifrågasätter normen om svaga tjejer. 

                                                
56 sid. 37 Butler Judith
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6.1.5 Det heterosexuella förhållandet

I scen A1 och scen B1 sker ingen dialog mellan killen och tjejen och därmed 
förekommer ingen dominans över den andra parten i någon av de respektive scenerna. 
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6.2 Fördjupning

De respektive fördjupningsscenerna jämförs nedan utifrån de två analysscheman.

6.2.1 Miljö

Scen A2 utspelar sig i storstadsmiljö med bilar och kringliggande asfaltsvägar. Höghus 
och en blå himmel syns i bakgrunden. Ljudet av bilar och röster blandas med dialogen 
som utspelar sig. 

Scen B2 utspelar sig parallellt mellan killens och tjejens tillvaro men med deras 
berättarröster som ännu en dimension. Sandor passerar först ett killgäng som står vid 
busstationen, sedan befinner han sig i ett garage med verktyg omkring och radhus 
utanför. Det är stadsmiljö med billjud i bakgrunden och det är mitt på dagen. Tjejen  
befinner sig även hon i en stadsmiljö med mycket folk omkring sig på en stor gågata. I 
bakgrunden hörs människor prata och svag musik. 

Miljön i scen A2 utgörs av storstad och asfaltsväg. Miljön i scen B2 utgörs av ett garage 
med verktyg där killen befinner sig och kan således härleda till genuskonstruktioner om 
att killar ska arbeta fysiskt 57. Miljön i scen A2 varken speglar, rekonstruerar eller 
ifrågasätter genuskonstruktioner medan scen B2 antyder en rekonstruktion av dessa.

6.2.2 Fritidsintresse

Fritidsintressen hos killen framkommer i scen A2 genom dialog killarna emellan och 
visar sig vara tjejer. Antal mopeder insinuerar ett stort intresse även för dem. Tjejens 
fritidsintresse framkommer inte i scenen.

I scen B2 hörs killens berättarröst som skall föreställa ett skrivet e- mail till tjejen. Han 
förklarar att han brukar umgås med ett stort antal vänner och gå på fest på fritiden. Han 
säger även att han har en flickvän som han älskar. Tjejens berättarröst, som i sin tur 
skall föreställa ett e-mail till killen, förklarar att hon bor på landet och sysslar med 
hästar på och går i skogen på fritiden. De visuella bilderna visar dock att killen bygger 
på en lådbil tillsammans med en vän medan tjejen umgås med vänner och står och röker.

Killen i scen A2 umgås med sina vänner och pratar om tjejer som de känner i staden. 
Samtliga killar som ingår i umgänget i scenen äger en moped och de står och röker 
cigaretter. Killen i scen B2 syns bygga på en lådbil medan hans egna röst berättar i, vad 
som är tänkt och spegla ett e-mail till tjejen, att han umgås med ett stort gäng killar som 
festar med varandra på fritiden. Vad han säger och vad han i realiteten gör skiljer sig 
kraftigt åt och man kan därmed tolka att hans berättarröst är de fritidsintressen han 
önskar att han hade. Tjejen i scen A2 syns bara ståendes och gåendes och därmed kan 
inget fritidsintresse hos henne skönjas. Tjejen i scen B2 går på en stor gata och frågar 
folk som passerar om de kan tänka sig att köpa ut alkohol till henne från systembolaget. 
Parallellt hörs hennes röst berätta i vad som är tänkt vara ett e-mail till killen om att hon 
bor ute på landet och spenderar sin fritid med att rida på hästar. Scenen påvisar vad 
tjejen önskar att hon gjorde på fritiden men i realiteten inte gör. Killen i A2 och killen i 
B2 rekonstruerar, via killen i A2s intressen och B2s berättarröst, genuskonstruktionen 
om självsäkra killar med intressen såsom mopeder och fester. Tjejerna i A2 och B2 
                                                
57 se exempelvis sid. 125 Nihlén och Nilsson
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uppvisar genusföreställningen om att tjejer är tillbakadragna och försiktiga 58, trots att 
tjejen i B2 i verkliga livet inte är så till sättet. Slutsatsen att både scen A2 och B2 
förstärker genuskonstruktioner ur ett postfeministiskt perspektiv är dragen utifrån att 
killen och tjejen i scen B2 tydligt uttrycker en önskan att ha annorlunda fritidsintressen 
än vad de i verkligheten har.

6.2.3 Kläder

Killen i scen A2 sitter på en moped och har på sig tajta jeans, en läderjacka och röker en 
cigarett. Tjejen i samma scen har på sig ljusa tajta byxor, en kort jacka och röker även 
hon.

Killen i scen B2 har på sig ett par jeans, en blå tröja och en träningsväska i handen. 
Tjejen har en färgglad jacka, stora örhängen och ett par jeans på sig. Hon röker en 
cigarett och har en påse från systembolaget i handen. 

De två killarnas kläder i fördjupningsscenen är mycket lika och följer de genusnormer 
som postfeminismen omnämner då det gäller kläder. Bägge tjejernas kläder signalerar 
att de är medvetna om hur tjejer respektive killar ska klä sig för att rekonstruera den 
rådande genusnormen. Således är klädvalet i scen A2 och scen B2 lika varandra, då 
killarna respektive tjejerna är klädda på samma sätt och bägge rekonstruerar 
genuskonstruktioner genom dessa.

6.2.4 Beteende

I scen A2 uppträder killen kaxigt men säger inte så mycket, vilket påvisar en osäkerhet 
hos honom. Han skrattar generat när han blir tillsagd av en annan kille att sticka 
därifrån. Tjejen i A2 skymtar i bakgrunden, hon ser allvarlig ut och tittar långt efter 
killen. Hennes beteende är försiktigt och osäkert.

Killen i B2 uppträder blygt och osäkert då han undviker en grupp killar vid busstationen. 
När han kommit till garaget, där hans kompis befinner sig, slappnar han av. Tjejen i B2 
blir irriterad eftersom folk nekar att köpa ut alkohol till henne från systembolaget. Hon 
agerar aggressivt och kaxigt gentemot sina kompisar då hon ifrågasätter deras mognad i 
en dialog dem emellan. 

Killarna i respektive fördjupningsscen ger bägge sken av att vara osäkra fast detta visar 
killen i A2 genom attityd och killen i B2 med rädsla. Tjejen i scen A2 är passiv medan 
tjejen i scen B2 påvisar en säkerhet och stöddhet. Resultatet är att killen och tjejen i scen 
A2 agerar på ett normmässigt sätt då killen är kaxig och tjejen är blyg medan de 
respektive huvudkaraktärerna i scen B2 ifrågasätter konstruktioner genom att killen 
uppvisar rädsla och tjejen aggressivt.

6.2.5 Det heterosexuella förhållandet

I varken scen A2 eller scen B2 interagerar killen och tjejen med varandra i dialog och 
dominansmönster uteblir i bägge scener.

                                                



31

6.3 Klimax

De respektive klimaxscenerna jämförs nedan utifrån de två analysscheman.

6.3.1 Miljö

Killen och tjejen i scen A3 befinner sig på en innergård. Det är sommar och stora fönster 
skymtar i bakgrunden. Det är tyst, förutom den dialog som förekommer mellan 
personerna som befinner sig i scenen. Strax övergår scenen till att utspela sig på en väg 
längs en järnvägsbro. Killen och tjejen befinner sig på en asfalterad höjd, det är 
skymning och scenen överröstas av musik och tågljud. 

Miljön i scen B3 utgörs av tjejens trappuppgång utanför hennes lägenhet. Det är gråa 
betongväggar och ljudet i bakgrunden är ekande fotsteg och dörrar som slås igen. 
Tjejens vänner förekommer i slutet av scenen och deras skratt och dialog är gäll och 
högljudd.

De två miljöerna är ur genusperspektiv neutrala och signalerar inga konstruktioner vad 
gäller killars och tjejers omkringliggande miljö. Platserna kan därmed varken ses som 
rekonstruerande eller ifrågasättande då det gäller genuskonstruktioner. 

6.3.2 Fritidsintresse

I scen A3 framkommer inga fritidsintressen hos varken tjejen eller killen.

I scen B3 omnämns killens fritidsintresse för balettdans Vad tjejen i scen B3 gör på sin 
fritid visas inte i denna scen.

Utelämnandet av killens och tjejens fritidsintressen i scen A3 kan tolkas på många sätt. 
Främst framkommer deras liknande sätt att spendera sin fritid då bägge befinner sig i 
scenen med lika många vänner omkring dem. I och med att killens intresse för 
balettdans nämns i scen B3 skulle denna scen utgöra ett ifrågasättande av 
genuskonstruktioner. Men då denna omnämning sker i negativa ordalag blir det snarare 
en reproduktion av att killar enligt sociala regler inte ska ägna sig åt balettdans. Således 
kan fritidsintressen ur ett genusperspektiv i klimaxscenerna tolkas som neutrala i A3 
men rekonstruerande i B3.

6.3.3 Kläder

I scen A3 har killen på sig jeans, en läderjacka och leder sin moped bredvid sig. Tjejen 
har på sig tajta svarta jeans, ett par låga seglarskor, smink i ansiktet och en kort jacka. 

Killen i scen B3 har på sig ett par jeans och en lång läderjacka. Tjejen i samma scen har 
på sig ett tajt linne med bar rygg, tajta jeans och svart smink runt ögonen. 

Kläderna i bägge klimaxscener är indikatorer på att genuskonstruktioner, såsom enligt 
postfeminism är skapta utifrån subjektiva regler, rekonstrueras och förstärks. Killarna 
har bägge läderjackor medan de två tjejerna har tajta jeans och bär smink. 

6.3.4 Beteende

Till en början står killen i scen A3 och pratar med huvudrollstjejens kompis och tjejen 
står i sin tur och pratar med huvudrollskillens kompis. Genom antydningar i dialogen 
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skönjas en rädsla hos killen i A3 eftersom han uttrycker osäkerhet kring att ta kontakt 
med tjejen. Tjejen å sin sida uttrycker även hon osäkerhet och blyghet inför att prata 
med killen ifråga. När de sedan blir ensamma tar killen initiativet att kyssa tjejen genom 
att ta tag i hennes huvud på ett rättframt sätt. Tjejen lutar sig bakåt, ser osäker ut, säger 
ingenting och besvarar kyssen.

Killen i scen B3 agerar blygt och nervöst till en början. I slutet av scenen lämnar han 
platsen med ett uttryck av ilska och besvikelse. Tjejen i scen B3 är berusad och har svårt 
att kontrollera sin kropp och sitt tal. Hon beter sig osäker och sårbar till en början men 
övergår sedan till att hånfullt skratta åt killen när hennes vänner kommer ut i 
trappuppgången.

De två killarna i respektive klimaxscen uppträder på liknande sätt, nämligen osäkra och 
blyga. Detta bekräftar genuskonstruktioner kring killar som i medier ofta utmålas som 
självsäkra och aggressiva.59 Tjejen i scen A3 och tjejen till en början i scen B3 uppträder 
enligt genusregler eftersom de agerar blygt. Dock vänder sedan tjejen i B3 sitt beteende 
till att vara kaxig och hånfull. I kombination med killens osäkerhet i samma scen kan 
man skönja ett ifrågasättande av genuskonstruktioner i större utsträckning i scen B3 än i 
scen A3.

6.3.5 Det heterosexuella förhållandet

Killen och tjejen i A3 pratar med varandra och killen dominerar innehållsligt genom att 
ställa en fråga till tjejen och därmed styra vad som ska behandlas i dialogen. Killen i 
scen B3 tar initiativ till dialog med tjejen och dominerar därmed till en början både 
innehållsmässigt och interaktionellt. Däremot vänder dominansen i dialogen snabbt då 
tjejen tar över det innehållsmässiga och pratar nedlåtande och hånfullt med killen.

                                                
59 sid. 91 Hansson m.fl
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6.4 Lösning

De respektive lösningsscenerna jämförs nedan utifrån de två analysscheman.

6.4.1 Miljö

Scen A4 utspelar sig på en grusplan med stängsel runtomkring. Det är mitt på dagen och 
ljuden som hörs är mopedmotorer.

I scen B4 befinner sig killen och tjejen på en pizzeria där de sitter folk omkring dem. 
Ljudet av låga dialoger samt slammer med bestick hörs i bakgrunden.

Ljudet i scen A4 domineras av motorer, som i genuskonstruktioner tolkas som manligt 
attribut. I scen B4 är miljön neutral. Miljön i scen A4 rekonstruerar en manlig atmosfär 
medan B4s miljö inte påvisar någon konstruktion av genus.

6.4.2 Fritidsintresse

Killens och tjejens fritidsintressen uppvisas inte i scen A4. 

I scen B4 nämns inga fritidsintressen hos killen eller tjejen.

Utelämnandet av fritidsintressen i klimaxscenen är påtaglig i både scen A4 och scen B4 
och kan således inte härledas till några genuskonstruktioner.

6.4.3 Kläder

Killen i scen A4 har svarta byxor, en läderjacka och han sitter på sin moped. Tjejen har 
en kort, vit klänning med en kort svart jacka till. 

Killen i scen B4 har en mörk tröja på sig. Tjejen har på sig en färgglad tröja, ett 
halsband och örhängen. 

Båda killarna i lösningsscenen bär mörka kläder medan de två tjejerna bär ljusa. De två 
scenerna kan då härledas till Björks resonemang kring killars och tjejers olika 
klädkonstruktioner där det stereotypa är blåa kläder på killar och rosa kläder på tjejer 60

och således tolkas som rekonstruerande av genuskonstruktioner. 

6.4.4 Beteende

Killen i scen A4 kör runt i cirklar på sin moped samtidigt som han röker en cigarett. Han 
lämnar sedan platsen tillsammans med sina vänner på moped. Tjejen i scen A4 skriker 
högt efter killen och springer efter honom. Hon blir ledsen och börjar gråta samtidigt 
som hon sätter sig på knä på grusplanen. När killen återvänder agerar tjejen sårad och 
besviken. Killen börjar då att gråta och kramar om tjejen.

Killen i scen B4 uppträder irriterad, ledsen och tystlåten. Tjejen i samma scen är även 
hon irriterad men agerar denna känsla utåt på ett kaxigt sätt.

Killarnas beteende i lösningsscenen skiljer sig från varandra. Killen gråter i scen A4  
medan killen i B4 bibehåller sin tysta irritation genom hela scenen. Killens gråt i A4 går 
emot genusnormer markant eftersom det enligt Nihlén och Nilsson är tabu för killar att 

                                                
60 sid. 128 Björk Nina
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uttrycka sig genom gråt 61. De två tjejernas agerande skiljer sig åt mellan de två 
scenerna, där tjejen i A4 genom gråt rekonstruerar genusnormer medan tjejen i B4 
ifrågasätter genusnormen genom uppvisning av aggression. Genom killens beteende i 
A4 och tjejens agerande i B4 ifrågasätts genuskonstruktioner i bägge scener i lika stor 
utsträckning.

6.4.5 Det heterosexuella förhållandet

Ur ett kvantitativt perspektiv styr tjejen i scen A4 dialogen mellan henne och killen då 
hon säger mest. Då dialogen är ensidig och killen dessutom lämnar platsen kan man 
ändå konstatera att killen på ett interaktionellt sätt dominerar eftersom han styr 
situationen då han lämnar platsen och tjejen skriker efter honom. I scen B4 styr tjejen 
innehållsligt eftersom hon ställer frågor till killen. Genom att svara med lågmälda svar 
och tystnad dominerar dock killen över tjejen interaktionellt eftersom han styr hennes 
dialog utan att själv bli styrd av henne.

                                                
61 sid. 125 Nihlén Johanna och Nilsson Sara
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6.5 Avslutning

De respektive avslutningsscenerna jämförs nedan utifrån de två analysscheman.

6.5.1 Miljö

Sista scenen, A5, äger rum på en sommaräng i tidig gryning. Det är dimma, solen är på 
väg upp och i bakgrunden hörs vuxna människors prat och steg.

Sista scenen, B5, äger rum bakom kulisserna på en teaterscen samt i en tågvagn. 
Bakgrundsljuden på teatern är lågmälda samtal och väggarna är bruna, gjorda av papp. I 
tågvagnen hörs kringsittande passagerares dialoger samt ljudet av tågvisslor.

Miljön i scen A5 är neutral eftersom varken attribut eller ljud tyder på något som kan 
tolkas som genuskonstruerat. I scen B5 befinner sig huvudkaraktärerna till en början 
bakom en teaterscen och i en tågvagn, miljöer som inte heller kan härledas till 
postfeministisk kritik av genuspräglade platser. 

6.5.2 Fritidsintresse

Det finns inga tecken på killens eller tjejens fritidsintressen i scen A5.

Killen i scen B5 har uppenbarligen utövat balettdans, som tydligt framgår är hans 
fritidssysselsättning. Tjejens fritidsintresse i scen B5 visas inte upp. 

Det som kan tolkas ur ett genusperspektiv i de två avslutningsscenerna är killens 
dansintresse i scen B5, som emotsäger normen om att killar inte ska ägna sig åt 
balettdans. Därmed är A5 neutral medan scen B5 ifrågasätter genuskonstruktioner. 

6.5.3 Kläder

I scen A5 har killen på sig ett par mörka byxor, en stickad tröja och en kräfthatt på 
huvudet. Tjejen i samma scen har på sig ett par jeans, en stickad tröja och även hon en 
partyhatt på huvudet. 

Killen i scen B5 har på sig danstrikåer, badrock och så är han starkt sminkad kring 
ögonen. Tjejen i scen B5 har på sig en turkos kjol, stora örhängen och så har hon en gul 
blomma i handen. 

Killarnas kläder i avslutningsscenen skiljer sig markant från varandra, då killen i A5 
följer genusnormer med sina mörka kläder medan killen i B5 ifrågasätter dem radikalt 
genom sina danstrikåer och sitt smink i ansiktet. De två tjejerna rekonstruerar bägge två 
genuskonstruktioner med sina ljusa kläder. Resultatet blir att scen B5 följer den 
postfeministiska teorin vad gäller subjektiv maskerad genom att killen ”klär ut sig” i vad 
som annars klassas som tjejutstyrsel och därmed ifrågasätter genuskonstruktioner. I scen 
A5 går däremot inga av kläderna emot den rådande genusnormen. 

6.5.4 Beteende

Killen i scen A5 beter sig glatt och lyckligt, han snurrar runt och skrattar. Tjejen sitter på 
killens rygg och skrattar även hon. Både killen och tjejen agerar avslappnat och otvunget 
genom skratt. Bägge två betraktar de vuxna människorna som kommer ut ur skogen och 
de reagerar undrandes och nyfiket på vad de har haft för sig. 
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I scen B5 uppträder killen till en början irriterat och nedlåtande mot tjejen. I slutet av 
scenen är han ångerfull och glad. Tjejen i scen B5 beter sig ursäktande och blygt men 
övergår sedan till att bli glad och uppspelt. De kysser varandra och skrattar.

Då killen i scen B5 blir glad och skrattar på slutet så är hans beteende likartat med killen 
i scen A5. De båda visar upp en sårbarhet genom skratt och därmed kan betraktas som 
ifrågasättande av den annars rådande normen att killar är kontrollerade. De två tjejerna 
agerar även de likartat fast deras uppträdande följer i högre grad genuskonstruktionen 
om att tjejer skrattar och uttrycker sig mer känslosamt än killar. Således ifrågasätter de 
två avslutningsscenerna genuskonstruktioner lika mycket som de reproducerar dem.  

6.5.5 Det heterosexuella förhållandet

I början av scen A5 sjunger killen högt och dominerar därmed kvantitativt eftersom 
tjejen inte kan överrösta honom. Killen blir sedan styrd innehållsligt eftersom det är 
tjejen som bestämmer vad de ska prata om då hon ställer en fråga som han besvarar.

Tjejen i scen B5 styr till en början kvantitativt men sedan tar killen över det 
innehållsliga i dialogen och bestämmer vad de ska prata om. I slutet av scenen 
dominerar killen interaktionellt eftersom han styr vem som ska prata genom frågor och 
påståenden som tjejen tvingas bemöta. 

6.6 Sammanfattning

Detta avsnitt utgörs först av en sammanfattning av resultatet i jämförelse av 
genuskonstruktioner och sedan en sammanfattning av jämförelse av skildring av det 
heterosexuella förhållandet. 

6.6.1 Genuskonstruktioner

I fråga om miljö, fritidsintressen och kläder är filmernas genuskonstruktioner likvärda 
vad gäller antal ifrågasättande, rekonstruerande och neutrala scener. När det kommer till 
beteende har “Sandor slash Ida” fyra av fem scener som är ifrågasättande medan “En 
kärlekshistoria” bara har en scen under den kategorin. Slutsatsen är således, utifrån min 
studie, att ”Sandor slash Ida” ifrågasätter den rådande genusnormen men endast då det 
gäller killars och tjejers beteende medan ”En kärlekshistoria” från 1970- talet 
rekonstruerar eller är neutral då det gäller genuskonstruktioner inom samtliga områden. 
“Sandor slash Ida” är, utifrån killens balettintresse, starkt ifrågasättande men denna 
faktor blir så övertydligt beskriven att budskapet får motsatt effekt. Med motsatt effekt 
menar jag att hans intresse för balettdans omnämns och diskuteras i så pass många av de 
scener som analyserats att det till slut blir en stor del av hans personlighet. Postfeminism 
understryker människors subjektivitet och performativitet och uttrycker en strävan efter 
att individer inte ska bli identifierade utifrån attribut, utseende eller intressen. “Sandor 
slash Ida” understryker i större utsträckning killens och tjejens fritidsintressen och 
kläder än vad “En kärlekshistoria”. Filmen gjord 1970 är i större utsträckning 
postfeministisk  medan den som är producerad 2005 är mer benägen att aktivt ifrågasätta 
genuskonstruktioner.
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6.6.2 Det heterosexuella förhållandet

I filmen producerad 1970 är tjejens passiva och neutrala roll mest anmärkningsvärd 
eftersom en frånvaro av dialog där hon ingår säger en hel del om relationen mellan 
henne och killen. Den senare filmen från 2005 dominerar killen och tjejen i lika hög 
utsträckning vilket å ena sidan tyder på jämlikhet dem emellan men å andra sidan 
skönjas en kamp mellan dem. Skildringen av det heterosexuella förhållandet i de två 
filmerna är att killen i ”En kärlekshistoria” dominerar över tjejen medan killen och 
tjejen i ”Sandor slash Ida” dominerar varandra i lika hög utsträckning. Tjejen i filmen 
från 1970 beter sig neutralt och passivt i dialog med killen medan tjejen i filmen från 
2005 dominerar lika mycket som killen dominerar över henne. Kamp och konflikter 
mellan parterna i det heterosexuella förhållandet är påtagligt mer förekommande i 
”Sandor slash Ida” från 2005 än vad som förekommer mellan killen och tjejen i ”En 
kärlekshistoria” från 1970. 
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7. Sammanfattande diskussion

Syftet med denna studie är att jämföra och analysera hur genuskonstruktioner och 
skildring av det heterosexuella förhållandet ter sig och speglas i två svenska 
ungdomsfilmer med 35 års mellanrum. Resultatet av studien visar på att den ökade 
debatten kring stereotypa skildringar av killar och tjejer har anammats i genren svensk 
ungdomsfilm, då den senare producerade filmen i större utsträckning ifrågasätter 
förlegade genusroller. Det finns dock en paradox i i detta resultat. Trots att den tidiga 
filmen "En kärlekshistoria" inte aktivt emotsäger gamla genusmönster så blir 
medvetenheten om ifrågasättandet av genusroller i "Sandor slash Ida" övertydligt. 
Denna övertydlighet leder till att de ifrågasättande situationerna snarare förstärker de 
skapta genusreglerna istället för att förminska dem. Sandors intresse för balettdans 
nämns och uppmärksammas så pass mycket att det blir uppenbart anmärkningsvärt att 
han innehar detta fritidsintresse trots att det är emot genusnormer. Ett ifrågasättande av 
genuskonstruktioner, som både Butler, Nihlén och Hansson efterfrågar i sina 
postmoderna feministiska resonemang 62, har således inte lett till någon förändring av 
attityder utan snarare, genom tydliga tecken och ageranden, fallit över till att bli 
klichéartade skildringar av tjejer eller killar som bryter genusmönstret. Medvetenhet 
kring skildringar av stereotypa genusroller bland killar och tjejer har således väckts och 
vuxit på den svenska ungdomsfilmsmarknaden men är därmed inte en garanti för att 
invanda mönster bryts, ifrågasätts och försvinner. 

Skildring av det heterosexuella förhållandet har utifrån denna studie utvecklats i svenska 
ungdomsfilmer från att en dominerande kille styr över en passiv tjej till att både killen 
och tjejen inom ett förhållande dominerar i lika hög utsträckning. En ideologisk diskurs 
rymmer maktrelationer där ena parten dominerar över en annan och en faktor som kan 
spela in i en sådan relation kan utgöras av exempelvis kön. 63 I ”En kärlekshistoria” 
utgör dessa diskurser en plattform där killen styr över tjejen medan de i ”Sandor slash 
Ida” består till hälften av killens dominans och till hälften av tjejens. Studien visar 
således att kamp mellan kille och tjej inom ett heterosexuellt förhållande är vanligare 
förekommande idag än för 35 år sedan inom svensk ungdomsfilm. Genom jämnt antal 
dominanssituationer visar sig skildringen av det heterosexuella förhållandet i svensk 
ungdomsfilm vara mer jämlik idag än under 1970- talet. 

Studier kring genuskonstruktioner och skildring av det heterosexuella förhållandet i 
framtiden kommer förhoppningsvis att rymma eventuella lösningar på de problem som 
debatten nu nått. Jag anser därför att en framtida studie kring vad människor reflekterar 
över då genuskonstruktioner skildras samt hur ifrågasättande av dessa emottas av 
publiken skulle vara mycket intressant. Stereotypa skildringar av män, kvinnor och av 
deras förhållande sinsemellan kräver ifrågasättande och uppmärksamhet. Forskning 
kring vad som bidrar till att förminska och till sist lösa upp genuskonstruktioner helt 
krävs då debatten, som denna forskningsstudies resultat påvisar, uppenbarligen kan 
hjälpa lika mycket som den kan stjälpa utvecklingen inom detta område. 

                                                
62 sid. 37 Butler Judith , sid. 121 Nihlén Johanna och Nilsson Sara 
63 sid. 12 Norman Fairclough
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